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Els de cicle mitjà de
primària, d'excursió al
Puig de Cadiretes; fent
activitats del programa
Ulisses; la sortida dels
de 5è a veure l'obra de
Gaudí; i una mostra de
treballs manuals

Intensa activitat per tancar el 1r trimestre
Estem acabant el primer trimestre i les
activitats dels alumnes del Col·legi La
Salle serveixen per anar posant en pràctica el que hem après els primers mesos
del curs. Són dies d'exàmens, avaluacions i nervis; però també de preparació
per a les festes i les vacances de Nadal,
que tots esperem amb il·lusió i alegria.
Repassem tot seguit alguns dels temes
que han estat d'actualitat en les darreres
setmanes al nostre centre.
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FEN

UNA ENQUESTA A
LES FAMÍLIES

DELS ALUMNES
Dins l’avaluació interna que estem duent a l’escola i que hem anat portant a
terme aquests darrers anys, ens faltava
copsar l’opinió de les famílies, ja que el
professorat i els alumnes han anat con-

testant els diversos aspectes que hem
avaluat.
La finalitat és molt clara: saber què pensen sobre diferents qüestions per conèixer les seves inquietuds i poder actuar en
conseqüència en els àmbits que presentin alguns punts febles.
Així, el menjador escolar, l’autoestima i
el caràcter propi són alguns dels aspectes que s’avaluen en el treball que s'ha
fet en aquest moment.
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A dalt, a l'esquerra, la xerrada sobre
la marató de TV3; a la dreta,
confeccionant els decorats per a la
representació dels Pastorets, sota la
direcció de la professora Anna
Dharma

SORTIDA

A

BARCELONA

Com estava programat, el cicle Superior de Primària vam anar a Barcelona per
acabar d’arrodonir el que havíem treballat sobre Gaudí i fer una ruta del Modernisme.
La Sagrada Família, amb els seus més
de 400 esglaons que ens portaren a veure una magnífica panoràmica de la ciutat.
La Pedrera i la Casa Batlló van ser dos
dels altres monuments que visitàrem i que
ens van servir per conèixer més a fons i
sobre el terreny algunes de les construccions més característiques del geni català.
Dinar al Parc Güell i una estona de descans abans de reprendre el camí de tornada a casa.

EDUCACIÓ INFANTIL
A quin infant no li agraden els contes?
els transmeten mil i una emocions! Els
demanen repetidament i no es cansen mai
d’escoltar-los per més sabuts que els tinguin. I si el conte és a més en forma de
representació teatral? És un cúmul de sensacions, els fa viure i participar de valent
com si ells mateixos en fossin els protagonistes! Ho vam poder comprovar amb
els nostres alumnes d’ Educació Infantil
en l'anada al Teatre dels Maristes (Girona)
a veure l’obra del conte de “ La Ventafocs
“ la qual va fer sorgir en ells diferents actituds com riure, plorar, cridar i fins i tot
quedar ben embadalits de la bellesa de
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Els alumnes de 4t d'Eso contemplant una màquina de vapor en la visita que van
fer al Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa
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la protagonista! Al final ,però, també van copsar-ne el missatge que
sempre és bo. Esperem, doncs,
poder repetir l’experiència.

ELS

DE TERCER

PUGEN LES

CADIRE-

TES
Dins les sortides programades
pel Consell Comarcal, enguany
vam triar el Massís de les Cadiretes. Acompanyats sempre pels
monitors descobrírem uns paratges desconeguts per molts de
nosaltres.
Des del cim divisàrem un bonic paisatge de boscos amb els
colors típics d’aquesta estació. El
dia clar que feia ens permeté veure una part del mar, la zona de
Tossa i Lloret de Mar.
La vegetació que vam divisar en Activitats del programa Ulises dels alumnes de P-3
aquesta indret ens permeté veure ”in situ” el que ja havíem llegit; la majoEls alumnes de quart hem estat estudiria d’arbres d’aquesta zona són les alziant
les comarques de muntanya. El mesA QUART DE PRIMÀRIA
nes i els suros.
tre ens va proposar fer una maqueta del
TREBALLEM EL RELLEU
També vam veure alguns boletaires
relleu amb plastilina i molts de nosaltres
com buscaven bolets, alguns amb molta
la vam fer de manera individual o en grup.
AMB PLASTILINA
sort, ja que portaven el cistell força ple.
Va ser una manera de reforçar el que ha-

Nou horari:
ara també, els dilluns
a la tarda

C/ Barraquetes, 23
Tel. 972 46 12 03
17244 Cassà de la Selva

Vine a
buscar el
teu
calendari
pel 2003
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víem explicat a la classe i a part ens va
servir per tenir algun punt positiu més que
no va mai malament.
Serralades, rius, afluents, llacs ... amb
plastilina de diferents colors per fer notar
les diverses formes que té el relleu.

VISITA

A LA MUNTANYA DE
SAL

La il·lusió ja em recorria el cos des de
bon matí. M’imaginava un dia esplèndid,
amb un sol de mil dimonis, sense cap
núvol.
Surto a fora i... plou! Fa fred i el sol no
es veu ni per casualitat. Tot i així, em dirigeixo cap al punt de trobada amb un somriure d’orella a orella per iniciar la sortida.
Un cop dins de l’autocar comentem la
jugada amb els companys, encuriosits per
veure, o més aviat endevinar, què ens
espera.
Amb tota puntualitat arribem al nostre
destí, sense cap mena d’incidència. Tan
bon punt toquem de peus a terra, esmorzem amb tranquil·litat perquè disposem
de temps suficient.
Ja refets del llarg viatge, iniciem una
visita guiada. En primer lloc, una breu introducció de com es va formar la muntanya de sal; després, visitem “la sala de
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màquines”, des d’on es controlava tot el
procés d’extracció de sal, així com la baixada i la pujada dels miners; posteriorment, ens dirigim a una altra sala on podem ampliar els nostres coneixements
sobre el tema i veure una curiosa exposició d’artesania feta de sal.
El moment més esperat arriba al cap de
pocs minuts d’espera. Uns cotxes 4x4 ens
porten, en petits grups, fins al peu de la
muntanya on visitarem la mina de sal de
Cardona. Per seguretat, ens obliguen a
posar-nos un autèntic casc de miner. Quina patxoca que fem! Dos guies , un noi i
una noia, ens acompanyen per l’interior i
ens donen les explicacions oportunes,
que nosaltres escoltem amb molta atenció i interès.
Acabada la visita per la mina, una altra
visita inoportuna: un xàfec curt, però força intens. Ens hem aixoplugat al bar i
l’hem deixat passar... El sol ha fet acte de
presència i ens ha permès anar a dinar
en pau. Temps lliure per fer un tomb pel
poble de Cardona i visitar el castell.
I, com acostuma a passar sempre , el
temps vola i hem hagut de reprendre el
camí de tornada cap a casa. Un dia complet: pluja, sol, alegria i molta, molta sal!

Alba Carrera
3r d’ESO

Els de 5è i 6è vam anar a Barcelona i
vam aprofitar el dia per conèixer l'obra
de Gaudí
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